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Abstract
Background and Aims: One of the most commonly used human movements that plays an essential
part of many daily activities and competitive or group sports is gait. Gait initiation is the first step
after changing from static to dynamic status of walking and gait termination is the last step before
changing from dynamic to static status. By accepting the effect of the properties of floor coverings,
people's age, diseases, and musculoskeletal disorders on biomechanical parameters of human's
movement, it seems that not only the pattern of muscular activity and the biomechanical parameters of
gait initiation and gait termination are different from the routine gait, but these variables are
influenced by individual's conditions and various surfaces on which people move on, too. On the
other hand, people's imbalance and fall often occur at gait initiation or gait termination. Identifying
kinematic and kinetic parameters of gait initiation and gait termination provides useful information to
recognize the disturbances of this phase of gait, its pathology, and performance correction. The aim of
the present study is reviewing studies carried out since the end of the twentieth century on
biomechanical variables of gait initiation and gait termination in different groups and different
conditions.
Materials and Methods: Searching articles was done from databases including PubMed,
ScienceDirect, and Mendely, using “gait initiation, gait termination, kinematics, and kinetics”
keywords. More than 300 articles on the pattern of muscle activity and biomechanical parameters of
gait initiation and gait termination were found. After studying and deleting articles with similar results
and articles on therapeutic protocols from the total number of articles, more than 40 articles that were
directly related to the subject matter were studied.
Results: From among the papers located, several studies were about planned and unplanned gait
initiation or gait termination, gait initiation or gait termination on different floor coverings, in various
age groups or people with musculoskeletal disorders.
Conclusion: According to the articles studied, it can be stated that different motor strategies are used
at gait initiation at low and high velocities and the young and old groups always uses different muscle
activity patterns in different phases of gait initiation. It seems that athletes and active people benefit
from better muscle strength and shorter reaction times to prevent collapse and injury making use of
compensatory mechanisms.
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بیومکانیک شروع و پایان راه رفتن با تأکید بر ابزار ،سطح و اختالالت اسکلتی-عضالنی
و عصبی :مقاله مروری سیستماتیک
نساء کشاورز مقدم ،*2حیدر
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چکیده
مقدمه و اهداف
یکی از رایجترین فعالیتهای حرکتی انسان راه رفتن است که جزئی الینفک از بسیاری از فعالیتهای روزمره و ورزشهای رقابتی و گروهی میباشد.
شروع راه رفتن ،اولین گام پس از تغییر حالت از وضعیت ایستا به پویا و پایان راه رفتن آخرین گام پیش از تغییر حالت از وضعیت پویا به ایستا میباشد .با
توجه به اینکه نوع سطح و پوششی که فعالیت بدنی روی آن انجام میشود ،همچنین سن ،بیماریها و اختالالت اسکلتی-عضالنی افراد در عملکرد
بیومکانیکی آنها تغییر ایجاد میکند ،به نظر میرسد الگوی فعالیت عضالنی و پارامترهای بیومکانیکی شروع و پایان راه رفتن نهتنها متفاوت از راه رفتن
معمولی است ،بلکه تحت تاثیر شرایط فردی و سطوح مختلفی که حرکت روی آن صورت میپذیرد نیز تغییر میکند .از سویی دیگر ،عدم تعادل و سقوط
افراد اغلب در شروع و پایان راه رفتن اتفاق میافتد ،شناخت پارامترهای کینماتیکی و کینتیکی شروع و پایان راه رفتن اطالعات سودمندی را جهت
شناخت اختالالت این فاز از راه رفتن و آسیبشناسی و اصالح عملکرد فراهم میکند .هدف از مطالعه حاضر ،مروری بر پژوهشهایی است که از اواخر
قرن بیستم تاکنون پیرامون متغیرهای بیومکانیکی شروع و پایان راه رفتن در شرایط و گروههای مختلف انجام شده است.
مواد و روشها
جستجوی مقاالت در پایگاههای اطالعاتی معتبر نظیر  Pub Med, Science Direct, Mendelyبا جستجوی کلمات کلیدی انجام گرفت.
بیش از  022مقاله پیرامون الگوی فعالیت عضالنی و پارامترهای بیومکانیکی شروع و پایان راه رفتن یافت شد که پس از مطالعه و حذف مقاالت با نتایج
مشابه و مقاالت مربوط به پروتکلهای درمانی از مجموع مقاالت یافتشده ،بیش از  02مقاله که به طور مستقیم مرتبط با موضوع مورد مطالعه بود،
بررسی شد.
یافتهها
از مجموع مقاالت یافتشده ،پژوهشهای متعددی پیرامون شروع و پایان نیمهارادی راه رفتن ،شروع و پایان راه رفتن بر سطوح مختلف و شروع و پایان
راه رفتن در گروههای سنی مختلف و یا افراد مبتال به بیماریهای عصبی-عضالنی یافت شد.
نتیجهگیری
با توجه به مطالعات انجامشده میتوان گفت اگرچه استراتژیهای حرکتی متفاوتی در شروع راه رفتن با سرعتهای کم و زیاد به کار گرفته میشود و
همواره گروه جوان و سالمند الگوی فعالیت عضالنی متفاوتی را در فازهای مختلف در شروع راه رفتن به کار میگیرند ،ورزشکاران و افراد فعال به دلیل
برخورداری از قدرت عضالنی بهتر و زمان عکسالعمل کوتاهتر از مکانیسمهای جبران برای پیشگری از سقوط و بروز آسیب بهره میبرند.
واژههای کلیدی
شروع راه رفتن؛ پایان راه رفتن؛ کینماتیک؛ کینتیک
نویسنده مسئول :نساء کشاورز مقدم ،دکتری بیومکانیک ورزشی ،گروه آسیبشناسی و بیومکانیک ورزشی ،دانشکده تربیت بدنی و علوم
ورزشی ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران
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مقدمه و اهداف
راه رفتن به عنوان یک الگوی حرکتی تکراری و پیوسته همواره مورد توجه محققین بوده و ویژگیهای بیومکانیکی آن در افراد و شرایط
مختلف مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفته است .اگرچه راه رفتن یک الگوی حرکتی پیوسته است ،ولی در بسیاری از مواقع فرد ناچار به توقف
و شروع مجدد آن میباشد .در شروع راه رفتن ،از وضعیت ایستاده روی هر دو پا ،وزن بدن متوجه یک پا میشود ،بنابراین به پای دیگر
اجازه داده می شود تا از روی زمین بلند شده و به طرف جلو حرکت کند ،به بیان دیگر ،شروع راه رفتن از جدا شدن پاشنه اندام شناور تا
برخورد مجدد پاشنه و پنجه همان اندام همزمان با جدا شدن پنجه اندام استقرار میباشد ]2[.پایان راه رفتن شامل یک فاز قرارگیری بر یک
طرف بدن است که با فاز نوسان دنبال نمیشود .به عبارت دیگر ،یک فاز نوسان کوتاهشده وجود دارد که پای در حال حرکت در کنار پای
ثابت قرار میگیرد ،در واقع پایان راه رفتن به لحظه قرار گرفتن پاها در کنار یکدیگر در حالت سکون اطالق میشود ]0[.در بسیاری از
رشتههای ورزشی ،فعالیتهای روزانه ،تمرینات آمادگی جسمانی و بهویژه تمرینات مربوط به بازتوانی بخشی از فعالیت به راه رفتن
اختصاص مییابد و در اغلب آنها راه رفتن در مسیرهای کوتاه انجام میپذیرد؛ از این رو الزم است که فرد بارها شروع به راه رفتن کند و به
آن پایان دهد .در برخی از این فعالیتها فرد با اراده و تصمیم خود شروع به راه رفتن میکند و یا به آن خاتمه میدهد ،ولی در برخی دیگر
از موارد ،نظیر فعالیتهای ورزشی رقابتی و گروهی ،فرد با توجه به شرایط پیشآمده ناچار است به طور ناگهانی و بدون تصمیم قبلی شروع
به راه رفتن کند و یا به آن پایان دهد .همچنین در بسیاری از تمرینات بازتوانی فرد به دلیل ضعف جسمانی به طور ناگهانی به راهرفتن
خاتمه میدهد .راه رفتن یک الگوی حرکتی بنیادین است که در تمام طول عمر به کار گرفته میشود و طبیعتا تحت تاثیر تغییرات بدنی
ناشی از سن ،اختالت اسکلتی-عضالنی ،بیماریها و شرایط محیطی بهویژه سطحی که حرکت روی آن انجام میشود ،قرار میگیرد.
همچنین افراد در گروههای سنی مختلف و یا افراد مبتال به بیماریهای عصبی-عضالنی بسته به نوع عالقهمندی و توان خود در
فعالیتهای مختلف ورزشی یا بازتوانی شرکت میکنند .با توجه به تعاریف ارائهشده انتظار میرود که شروع و پایان راه رفتن دارای
ویژگیهای بیومکانیکی متفاوتی از الگوی حرکت راه رفتن باشد و ناگزیر تحت تاثیر شرایط ذکرشده قرار خواهد گرفت .با توجه به اینکه راه
رفتن همواره جزئی جداییناپذیر از اغلب فعالیتهای ورزشی و بازتوانی محسوب میشود ،هدف مطالعه حاضر مروری بر پژوهشهای
انجامشده در خصوص شروع و پایان راه رفتن با تأکید بر شرایط ،سطح و اختالالت اسکلتی-عضالنی و عصبی میباشد.

مواد و روشها
جستجوی کلمات کلیدی  Kinematics, Kinetics,gait Termination,gait Initiationدر پایگاههای اطالعاتی معتبر نظیر
 Pub Med, Science Direct, Mendelyانجام شد .در این جستجو تالش شد تا سیر پیشرفت پژوهشها پیرامون شروع و
پایان راه رفتن بدون در نظر گرفتن هیچگونه محدودیت مکانی و در یک بازه گسترده زمانی ،از سال  2991تا سال  ،0222مورد ارزیابی
واقع شود .اگرچه با جستجوی کلیدواژههای شروع راه رفتن و پایان راه رفتن گستره وسیعی از مقاالت حاصل شد ،ولی هدف از مطالعه
حاضر تنها بررسی پژوهشهایی بودند که در آنها پروتکل حرکتی تعریفشده برای آزمودنیها صرفا شروع راه رفتن یا پایان راه رفتن باشد؛
لذا تعداد مقاالت یافتشده پس از غربالگری اولیه بیش از  022مورد بود که پس از حذف مقاالت با نتایج مشابه و مقاالت مربوط به
پروتکلهای درمانی از مجموع مقاالت یافتشده ،بیش از چهل مقاله که به طور مستقیم مرتبط با موضوع مورد مطالعه بودند ،بررسی شدند.
معیار اصلی در انتخاب مقاالت توجه به پارامترهای کینتیکی و کینماتیکی حرکت و کاربرد آنها در اصالح الگوی حرکت با هدف پیشگیری
از وقوع عدم تعادل ،سقوط و آسیب بود .تمامی آنالیزها و مقایسهها با هدف بهبود کیفیت و کارایی حرکت در شرایط گوناگون و افراد
مختلف انجام شده بود.
یافتهها
از مجموع مقاالت یافتشده در بیش از ده درصد مقالهها به بررسی شروع و پایان نیمهارادی راه رفتن پرداخته شده بود که نشانگر اهمیت
شروع و پایان نیمهارادی راه رفتن در فعالیتهای ورزشی و بازتوانی میباشد .همچنین پژوهشهای متعددی نیز پیرامون شروع و پایان راه
رفتن بر سطوح مختلف و شروع و پایان راه رفتن در گروههای سنی مختلف و یا افراد مبتال به بیماریهای عصبی-عضالنی یافت شد .از
سویی دیگر ،راه رفتن به عنوان یک الگوی حرکتی بنیادین ممکن است در محیطها و شرایط مختلف انجام شود .فعالیتهای ورزشی و
بازتوانی عموما در اماکنی با ویژگیهای از پیش تعیینشده انجام میشود که یکی از این ویژگیها کفپوش مناسب است .مطالعات نشان
دادهاند شروع و پایان راه رفتن بر سطوح مختلف و در شرایط متفاوت نیز موجب تغییر ویژگیهای کینماتیکی و کینتیکی آن میگردد 2[.و ]0
به همین دلیل در پژوهشهای متعددی به طور خاص به تجزیهوتحلیل بیومکانیکی شروع و پایان ارادی و نیمهارادی راه رفتن بر سطوح
مختلف پرداخته شدهاست .با توجه به گستره یافتههای حاصل از مطالعات در زمینه شروع و پایان راه رفتن مقاالت مورد مطالعه به دو گروه
اصلی ،مقاالت پیرامون پارامترهای بیومکانیکی شروع راه رفتن (جدول  )2و مقاالت پیرامون پارامترهای بیومکانیکی پایان راه رفتن (جدول
 )0دستهبندی شد.
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جدول  :9مقاالت پیرامون پارامترهای بیومکانیکی شروع راه رفتن
نام نویسنده

سال انتشار

Patchy et.al.

2991

جامعه مورد مطالعه
افراد مسن نرمال و افراد
مسنی که توان راه رفتن
سریع ندارند

Delval et.al.

0226

افراد مبتال به هانتینگتون

دادههای فضایی زمانی گام،
تغییرات زاویهای مفاصل ،مسیر و
سرعت حرکت COP , COM
در شروع ارادی و نیمه ارادی

بیماران در شروع ارادی با سختی بیشتری برای کنترل راستای قامت
مواجه بودند[.]5

Ikeuchi et.al.

0221

افراد نرمال ،افراد ناتوان
(جراحی در ناحیه لگن) و
افراد مسن

تغییرات معکوس  COPدر شروع
راه رفتن

تغییرات  COPدر راستای ساجیتال در گروه مسن بیشتر از گروه نرمال
بود ولی این تغییرات در راستای فرونتال در گروه جوان بیشتر از گروه
مسن بود ،همچنین تغییرات  COPدر صفحه ساجیتال در گروه نرمال
کمتر از گروه ناتوان بود[.]6

Khoramymehr
et.al.

0222

یک زن  05ساله مبتال به
هانتیگتون به مدت 5
سال مورد مطالعه قرار
گرفت.

زمان و شتاب حرکت در شروع راه
رفتن

Wentink et.al.

0220

افراد دارای نقص عضو در
اندام حرکتی

فعالیت عضالنی و دادههای
کینماتیکی گام در شروع راه رفتن

Isaias et.al.

0220

Prinsen et.al.

0225

Khanmohamad
i et.al.

0226

افراد سالم جوان و سالمند

Rajachandraku
mar et. al.

0221

افراد مبتال به اختالل
حرکتی یک طرفه ناشی
از سکته مغزی خفیف

Lu et. al.

0221

افراد نرمال دارای سنین
 02تا  12سال

Mizusawa
et.al.

0221

افراد نرمال

افراد نرمال و افراد مبتال
به فلج پیشرونده
افراد نرمال و افراد دارای
قطع عضو در اندام
حرکتی

متغیرهای مورد مطالعه
نیروی عکسالعمل زمین

بردار COP-COM
طول گام وزاویه بین  COPو
 XCOMدر شروع راه رفتن با
سرعت دلخواه و سرعت بیشینه
الگوی فعالیت عضالنی در شروع
راه رفتن نیمه ارادی

نتیجه پژوهش
در گروه مبتال ناتوانی در راه رفتن سریع نیروی عکسالعمل زمین در
راستای عمودی کوچکتر و جابجایی عمودی پا در شروع راه رفتن بیشتر
بود ،که بیانگر دشواری در شروع راه رفتن در این گروه میباشد[.]0

زمان شروع راه رفتن با پیشرفت بیماری افزایش یافت ،همچنین کندی
حرکات در شروع راه رفتن رابطه مستقیم با پیشرفت بیماری داشت[.]1
زمان برخورد پاشنه و کنده شدن پاشنه اندام پیشرو قابل تعیین با استفاده
از سیستم  EMGمی باشد و این متغیرها با فاصله زمانی  202تا 062
میلی ثانیه در اندام آمپوته روی میدهد .این فاصله زمانی برای کنترل
پروتز در شروع راه رفتن ضروری است[.]2
بردار  COP-COMبهعنوان شاخص کنترل حرکت شناخته شد که در
افراد نرمال از پایداری بیشتری برخوردار بود[.]9
در گروه نرمال زاویه بین  COPو  XCOMدر سرعت نرمال بیش از
سرعت بیشینه بود ،همچنین در سرعت دلخواه این زاویه در گروه نرمال
بیش از گروه دارای قطع عضو بود[.]22
گروه جوان و سالمند الگوی فعالیت عضالنی متفاوتی را در فازهای
مختلف در شروع راه رفتن به کار گرفتند[.]22
یافت[.]20

تغییرات  COPدر راستای جانبی

با افزایش سرعت راه رفتن توان بازیابی راستای قامت کاهش

ویژگیهای فضایی زمانی بازیابی
راستای قامت در بین سنین  02تا
 12سال
فرایند کنترل حرکتی اولین گام و
کنترل راستای قامت در شروع
نیمه ارادی راه رفتن

بهطور کلی برخی مولفههای فضایی زمانی بازیابی راستای قامت در
برخی افراد شکل نمیگیرد ،ولی گذر عمر تغییری در این ویژگیها ایجاد
نمیکند[.]20
کنترل راستای قامت و گامبرداری یک فرایند دوگانه است[.]20

Shulman et.al.

0222

افراد نرمال زیر  65سال

ویژگیهای فضایی زمانی گام و
سرعت COM

افراد مسن تر آهسته تر راه رفتند ولی سرعت هرگام بیشتر (کاهش زمان
استنس) و طول آن کوتاهتر بود ،همچنین  BOSدر این گروه کاهش
یافت .در مجموع بیانگر افزایش احتمال سقوط در این گروه میباشد[.]25

Stansfield
et.al.

0222

افراد بزرگسال سالم

ویژگیهای فضایی زمانی و
کینماتیک حرکت در شروع راه
رفتن

استراتژیهای حرکتی متفاوتی در شروع راه رفتن با سرعتهای کم و
زیاد بهکارگرفته شد[.]26
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جدول  :7مقاالت پیرامون پارامترهای بیومکانیکی پایان راه رفتن
نام نویسنده

سال انتشار

جامعه مورد مطالعه

متغیرهای مورد مطالعه

Lynch et. al.

0221

زنان و مردان نرمال

گشتاور مفاصل در پایان ارادی راه
رفتن

Menant et. al.

0229

افراد نرمال جوان و مسن

Wikstorm et.
al.

0220

افراد نرمال و افراد مبتال به
بیثباتی مچ پا

Buckly et. al.

0220

افراد پس از تجربه ضربه
مغزی

Cameron et.
al.

0220

افراد نرمال و افراد مبتال به
پارکینسون

پارامترهای فضایی زمانی پایان
ارادی راه رفتن

Ridge et. al.

0220

نوجوانان بین  22تا 21
ساله

کینماتیک و کینتیک پایان ارادی و
نیمهارادی راه رفتن

Ryckewaert et.
al.

0220

افراد نرمال

مسیر و سرعت تغییرات  COPو
 COMدر پایان راه رفتن

Roeing et. al.

0225

افراد نرمال و افراد مبتال به
MS

تعادل و کینماتیک حرکت در پایان
راه رفتن

Ridge et.al.

0226

نوجوانان بین  22تا 21
ساله

کینماتیک و کینتیک پایان ارادی و
نیمهارادی راه رفتن سریع و با
سرعت دلخواه

زمان و مسافت توقف،BOS ،
طول و عرض گام در پایان
نیمهارادی راه رفتن روی انواع
سطوح و با استفاده از کفشهای
گوناگون
استراتژی پایان ارادی و نیمهارادی
راه رفتن
سرعت گام وبیشینه نیروهای
محرکه و بازدارنده یک روز و ده روز
پس از ضربه مغزی

نتیجه پژوهش
گشتاور پلنتار فلکسورهای مچ پا ،اکستنسورهای زانو و فلکسورهای
لگن گشتاور رو به جلو پای پیشرو را کنترل میکنند ،در حالی که
اکستنسورهای زانو و فلکسورهای لگن انرژی پای دنبالهرو را در همان
زمان ،پیش از توقف ،کنترل میکنند]21[.
افراد مسنتر به فاصله زمانی و مکانی بیشتری برای توقف نیاز داشتند.
مسافت و زمان توقف روی سطح مرطوب برای هر دو گروه طوالنیتر
بود .مسافت و زمان توقف هنگام استفاده از کفی نرم برای هر دو گروه
طوالنیتر از هنگام استفاده از کفی استاندارد بود .استفاده از کفش
ساقدار زمان توقف روی سطح مرطوب را کاهش داد]22[.
استراتژی پایان راه رفتن در دو گروه نرمال و مبتال به بیثباتی مچ پا
مشابه بود]29[.
تغییرات کوتاهمدت و بلندمدت در کنترل حرکت در پایان ارادی راه
رفتن ایجاد شد]02[.
پایان ارادی در گروه مبتال به پارکینسون شامل تعداد گام و زمان
بیشتری نسبت به گروه نرمال بود ،ولی مسافت توقف یکسان بود.
فعالیت حرکتی همزمان موجب افزایش زمان توقف شد ،ولی روی
تعداد گام و مسافت توقف اثری نداشت]02[.
گشتاورهای مفصلی کافی تولیدشده در زمان کوتاه الزمه توقف سریع و
ایمن در پایان راه رفتن میباشد]00[.
تغییرات مرکز فشار در طی مرحلهی پایانی راه رفتن به سه بخش
تقسیم شد :در بخش اول مرکز فشار به سمت جلو در زیر پای سکون
منتقل شد که ناشی از صدور فرمان حرکتی توقف میباشد .در بخش
دوم مرکز فشار به سمت خارج حرکت کرد که ناشی از تطابق وضعیت
بدنی برای بازیابی تعادل در مرحلهی پایانی راه رفتن است؛ و در بخش
پایانی نیز مرکز فشار به محل اصلی خود بازمیگردد و فرد در وضعیت
ایستا قرار میگیرد]00[.
در حالت ایجاد اختالل شناختی سرعت پایان راه رفتن در هر دو گروه
کاهش یافت .گروه مبتال به  MSاز سرعت و تعادل کمتری برخوردار
بودند]00[.
زاویه فلکشن زانو و گشتاور اکستنسوری زانو با افزایش سرعت راه
رفتن افزایش یافت]05[.

در هر یک از مراحل شروع و پایان راه رفتن تحلیل بیومکانیکی در دو بخش تحلیل کینماتیکی و کینتیکی قابل انجام است ]06[.شروع و
پایان راه رفتن در افراد نرمال ،افراد مبتال به بیماریهای مرتبط با حرکت و گروههای سنی مختلف ،همچنین شروع و پایان راه رفتن در
شرایط گوناگون مانند ارادی یا نیمهارادی بودن حرکت ،حرکت بر سطوح مختلف و استفاده از کفش و اورتزهای ویژه ،مورد تجزیهوتحلیل
قرار گرفته است.
بحث
به طور کلی تحلیل بیومکانیکی شروع و پایان راه رفتن از دو منظر کینتیکی و کینماتیکی انجام شده است .در نگاه اول متغیرهای مورد
بررسی و ابزارهای اندازهگیری در هر یک از این دو بخش مستقل از یکدیگر به نظر میرسد ،ولی در واقع بسیاری از متغیرهای کینماتیکی
و کینتیکی مربوط به الگوی راه رفتن وابسته به یکدیگر هستند و میتوان از برخی برای دستیابی به تعدادی دیگر بهره برد ]01[.این دو
مبحث وابسته به یکدیگر بوده و همواره یکی بر دیگری تاثیرگذار است ،یا عامل تغییر در متغیرهای یک گروه از متغیرهای گروه دیگر
میباشد .در نتیجه بحث پیرامون یافتههای حاصل از مطالعه پژوهشهای انجامشده در زمینه شروع و پایان راه رفتن ،در راستای دو محور
اصل ی ،پارامترهای کینماتیکی حرکت و پارامترهای کینتیکی حرکت ،توامان ارائه خواهد شد .به طور رایج در بسیاری از پژوهشها دادههای
J Rehab Med. 2019; 8(3): 260-271
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کینتیکی و کینماتیکی راه رفتن به ویژه در شروع و پایان راه رفتن با استفاده از ترکیبی از ابزارهای اندازهگیری بیومکانیکی به دست میآید،
پارامترهای فضایی و زمانی گام ،زوایای مفاصل و همچنین الگوی انقباض عضالنی و شدت انقباض هر عضله با استفاده از سیستم موشن
آناالیزر و الکترومیوگراف حاصل میشود ]02[.صفحه نیروسنج یا فورسپلیت نیز یکی دیگر از ابزارهای تحلیل بیومکانیکی حرکت میباشد
که دادههای حاصل از آن مبین مولفههای نیروی عکسالعمل زمین و تغییرات آنها و همچنین جابهجایی مرکز فشار میباشد و از مهمترین
ابزارهای تحلیل کینتیکی راه رفتن به شمار میرود .در پژوهشهایی که پیرامون شروع و پایان راه رفتن انجام گرفته است ،از دادههای
ثبتشده توسط فورسپلیت به منظور تعیین زمان دقیق شروع و پایان راه رفتن ،زمان بازیابی تعادل و غیره نیز استفاده شدهاست ]09[.مطالعه
و بررسی الگوی فعالیت عضالنی و تغییرات آن همراه با سایر پارامترهای کینماتیکی و کینتیکی مربوط به شروع و پایان راه رفتن مبین
بسیاری از اختالالت ،آسیبها و همچنین پیشرفت در روند بهبود و درمان این اختالالت و آسیبها میباشد .انسان برای شروع راه رفتن
نیازمند فعالیت هماهنگ عضالت میباشد .افراد سالم در ابتدا عضله ساقی قدامی را فعال میکنند و فعالیت عضالت نعلی و دوقلو را مهار
میکنند تا مرکز فشار به سمت خلف جابهجا شود و در نتیجه مرکز جرم در جهت قدامی شتاب پیدا کند .نیروی عکسالعمل زمین در جهت
قدامی افزایش مییابد تا گشتاور به سمت جلو تولید شود و به طور همزمان عضالت دورکننده ران پای پیشرو مرکز فشار را به سمت جلوی
این اندام جابهجا میکند .پیش از کنده شدن پاشنه پای پیشرو از زمین ،مرکز جرم به سمت پای دنبالهرو جابهجا میشود ،پای پیشرو تخلیه
بار میشود و سطح پایداری برای کنترل تعادل در حمایت تکپا فراهم میشود .فعال شدن عضله نعلی موجب تولید نیروی محرک
پیشبرنده در اندام پیشرو میشود و در نتیجه شتاب مرکز جرم در جهت جلو و داخل افزایش مییابد و راهرفتن آغاز میشود .این دادهها در
تجزیهوتحلیل کینتیکی شروع و پایان راه رفتن از اهمیت ویژهای برخوردارند .در این بخش به بحث پیرامون نتایج مطالعات انجامشده در
زمینه شروع و پایان راه رفتن در شرایط مختلف ،روی سطوح مختلف ،در گروههای سنی متفاوت و افراد دارای ناهنجاریهای اسکلتی-
عضالنی و بیماریهای مرتبط با حرکت پرداخته میشود.
شروع و پایان ارادی ،نیمهارادی و غیرارادی راه رفتن
یکی از پرتکرارترین فعالیتهای بشر در زندگی روزمره شروع و پایان راه رفتن است که ممکن است با اراده فرد و با تصمیم قبلی انجام
شود یا بسته به شرایط به طور ناگهانی و بدون برنامه و تصمیم قبلی بر اساس نیاز و شرایط پیشآمده انجام پذیرد ]02[.همچنین الزمه
اجرای موفق بسیاری از تکنیکها در شمار زیادی از فعالیتهای ورزشی رقابتی و گروهی شروع و پایانهای ناگهانی راه رفتن در میدان
بازی است ]02[.از آنجا که حرکتهای ناگهانی و به ویژه نیمهارادی و غیرارادی ورزشکاران را در معرض بروز آسیبها و صدمات ورزشی قرار
میدهد ،این نوع حرکتها همواره مورد توجه محققین بوده و چگونگی اجرای بهینه آن در شرایط و گروههای مختلف به جهت کاهش
احتمال بروز آسیب و همچنین برای طراحی تمرینات بازتوانی بر مبنای ویژگیهای خاص حرکات نیمهارادی و غیرارادی مورد تجزیهوتحلیل
قرار گرفته است .موسوی و همکاران در پژوهشی به مقایسه عملکردی پارامترهای کینماتیکی شروع راه رفتن ارادی و غیرارادی
پرداختهاند[]2؛ تیموریان و همکاران نیز به بررسی نیروهای عکسالعمل زمین ،تغییرات مرکز فشار و مرکز جرم در پایان ارادی ،نیمهارادی و
غیرارادی راه رفتن پرداختهاند .این پژوهشها روی مردان جوان سالم انجام شده است .بررسی بیومکانیکی پایان ارادی ،نیمهارادی و
غیرارادی بیانگر افزایش میزان اوج و میانگین نیروهای عکسالعمل در پایان نیمهارادی و غیرارادی نسبت به حالت ارادی میباشد که منجر
به افزایش احتمال سقوط در این شرایط میشود ]0[.با توجه به اینکه سقوط یکی از عوامل عمده مسبب آسیب میباشد ،به نظر میرسد
ورزشکاران و افراد فعال به دلیل برخورداری از قدرت عضالنی بهتر و زمان عکسالعمل کوتاهتر از مکانیسمهای جبران برای پیشگری از
سقوط و بروز آسیب بهره میبرند .در پژوهش انجامشده توسط موسوی و همکاران ،آزمودنیها مردان جوان فعال ،دارای فعالیت ورزشی
منظم بودند .در شروع ارادی فرد خودش زمان شروع راه رفتن را انتخاب میکرد ،ولی در کوششهای غیرارادی از دستگاه ایجاد اغتشاش
استفاده میشد .نتایج نشانداد که به جز حرکت پالنتار فلکشن مچ پا که در هر دو وضعیت بدون تفاوت معنادار ثبت شده بود ،فلکشن در
مفاصل لگن و زانو در شروع راه رفتن غیرارادی افزایش یافت؛ ضمن اینکه در سایر پارامترهای فضایی زمانی نظیر سطح اتکا ،زمان گام،
زمان نوسان ،زمان استقرار و زمان حمایت دوطرفه در شروع غیرارادی کاهش مشاهده شد ]0[.اگرچه آزمودنیها در این پژوهش از فعالیت
بدنی برخوردار بودند ،نتایج بیانگر تفاوت در پارامترهای بیومکانیکی شروع ارادی و غیرارادی راه رفتن میباشد؛ لذا برای بررسی
مکانیسمهای جبرانی حرکت در افراد گشتاورهای ایجادشده در مفاصل مورد مطالعه قرار گرفت .لینچ و همکاران در پژوهشی که پیرامون
گشتاور مفاصل در پایان ارادی راه رفتن روی زنان و مردان انجام دادند ،مشاهده کردند گشتاور پلنتار فلکسورهای مچ پا ،اکستنسورهای زانو
و فلکسورهای لگن گشتاور رو به جلو پای پیشرو را کنترل میکند ،در حالی که اکستنسورهای زانو و فلکسورهای لگن انرژی پای دنبالهرو
را در همان زمان ،پیش از توقف ،کنترل میکند ]21[.همچنین میف و همکاران نیز در پژوهشی به مدلسازی فرم چرخشی پا ،مچ پا و زانو در
راه رفتن نرمال ،شروع و پایان راه رفتن افراد نرمال پرداختند .نتایج نشان داد فرم چرخشی پا ،مچ پا و زانو در شروع راه رفتن در جهت
فلکشن و در پایان راه رفتن در جهت اکستنشن میباشد .تعادل از مفاهیم مهم در مطالعات بیومکانیکی حرکت و بهویژه تجزیهوتحلیل
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شروع و پایان راه رفتن میباشد ]02[.اگرچه تعادل در هر دو حالت ایستا و پویا الزمه حیات بشر و اداره امور ضروری و روزمره توسط شخص
میباشد ،بازیابی و حفظ تعادل پویا در شروع و پایان راه رفتن از اهمیت ویژهای برخوردار میباشد و به همین سبب همواره مورد توجه
محققین بوده و مطالعات و پژوهشهای بسیاری پیرامون آن انجام گرفته است .از آنجا که در هنگام ،شروع ،پایان و یا تغییر جهت راه رفتن
الگوی تکراری و پیوسته حرکت مختل شده و یک الگوی موقتی جایگزین میشود ،انتقال از یک الگوی حرکت به دیگری موجب اختالل
در تعادل فرد خواهد شد؛ از این رو ،عدم بازیابی سریع تعادل و الگوی حرکت پایدار ممکن است عامل سقوط فرد در این برهه از حرکت
شود .مطالعات در زمینه تعادل به شیوههای گوناگون و معموال با استفاده از ترکیبی از سیستمهای تجزیهوتحلیل بیومکانیکی انجام گرفتهاند.
مانسینی و همکاران به اعتبار و پایاییسنجی روش سنجش موقعیت بر پایه اینرسی 2در مقایسه با استفاده همزمان از موشنآناالیزر و
فورسپلیت برای سنجش بازیابی تعادل پرداختند .نتایج این پژوهش نشان داد که پارامترهای ثبتشده از بازیابی اولیه راستای قامت و گام
اول در شروع راه رفتن که از دو روش مختلف به دست آمدهاند ،دارای همبستگی کامل میباشد ]00[.از سویی دیگر ،حفظ تعادل در هنگام
کاهش سریع شتاب در پایان دویدن یکی از عوامل اساسی موفقیت در فعالیتهای ورزشی میباشد .سزار و همکاران طی پژوهشهایی به
بررسی تعادل پویا و تفاوت موقعیت عمودی و افقی مرکز جرم برای حفظ تعادل پویا در پایان نیمهارادی دویدن در کودکان و جوانان
پرداختهاند .در این پژوهشها با بررسی استراتژیهای بهکارگرفتهشده برای کنترل گشتاور حرکتی رو به جلو جهت پایاندادن به حرکت
دویدن و بازیابی وضعیت اولیه قامت به عنوان عامل پیشبینیکننده سرعت و گشتاور رو به جلو ،تعادل پویا مورد ارزیابی قرار گرفته است و
نتایج نشان داد که موقعیت خلفی مرکز جرم قویترین پیشبینیکننده برای سرعت و گشتاور رو به جلو میباشد 00[.و  ]00با توجه به این
نتایج اهمیت تغییرات مرکز فشار و مرکز جرم واضح است؛ از این رو ،ریکورت و همکاران در پژوهشی به بررسی بیومکانیکی تغییرات مرکز
فشار در حین پایان ارادی راه رفتن پرداختند .در این مطالعه از آزمودنیها که یک گروه  20نفره از افراد سالم بودند خواسته شد تا در طی
یک مسیر مشخص راه بروند و در پایان آن بر روی فورسپلیت متوقف شوند .نتایج آنالیز دادههای ثبتشده با استفاده از ترکیبی از دستگاه
فورسپلیت و سیستم آنالیز حرکت نشان داد که دو گام آخر قبل از توقف ،مرحلهی پایانی راه رفتن را تشکیل میدهند .تغییرات مرکز فشار
در طی مرحلهی پایانی راه رفتن به سه بخش تقسیم شد .در بخش اول مرکز فشار به سمت جلو در زیر پای سکون منتقل شد که ناشی از
صدور فرمان حرکتی توقف میباشد .در بخش دوم مرکز فشار به سمت خارج حرکت کرد که ناشی از تطابق وضعیت بدنی برای بازیابی
تعادل در مرحلهی پایانی راه رفتن است و در بخش پایانی نیز مرکز فشار به محل اصلی خود بازمیگردد و فرد در وضعیت ایستا قرار
میگیرد ]00[.نتایج پژوهشی که توسط لینچ و همکاران پیرامون بیومکانیک پایان ارادی راه رفتن انجام شد نیز نشاندهنده گشتاور نیرو در
مفاصل اندام تحتانی در هر یک از مراحل جابهجایی مرکز فشار است که در پژوهش انجامشده توسط ریکورت و همکاران نیز بیان گردید.
در این پژوهش کینتیک مفاصل با ترکیب دادههای ثبتشده توسط فورسپلیت و سیستم آنالیز حرکت بررسی شده و با استفاده از دینامیک
معکوس گشتاور نیرو در مفاصل مچ ،زانو و لگن در هر دو پای راهنما و تکیهگاه تعیین شده است .نتایج نشان داد که پایان ارادی راه رفتن
نیازمند عملکرد گشتاور نیرو در هر دو اندام تحتانی میباشد .پلنتار فلکسورهای مچ پا ،اکستنسورهای زانو و فلکسورهای لگن گشتاور رو به
جلو را در پای راهنما ایجاد میکنند ،در حالی که اکستنسورهای زانو و فلکسورهای لگن در پای تکیهگاه انرژی را قبل از مرحله توقف کامل
صرف میکنند ]21[.به طور خالصه نتایج حاصل از پژوهشهای مورد برررسی نشان میدهد که تغییرات مرکز جرم دارای نقش تعیینکننده
در حفظ تعادل در تغییر از وضعیت ایستا به پویا ،یا تغییر از وضعیت پویا به ایستا ،در شروع و پایان راهرفتن میباشد.
شروع و پایان راه رفتن در سرعتهای مختلف
سرعت از پارامترهای مهم تأثیرگذار بر الگوی حرکت راه رفتن میباشد؛ از این رو ،پایان ارادی راه رفتن با سرعتهای مختلف در
پژوهشهایی مورد بررسی قرار گرفته است ]05[.ریج و همکاران در پژوهشهایی که روی نوجوانان  22تا  21ساله انجام دادند ،به بررسی
کینماتیک و کینتیک پایان ارادی و نیمهارادی راه رفتن سریع و با سرعت دلخواه پرداختند .در هر دو پایان ارادی و نیمهارادی زاویه فلکشن
زانو و لگن و همچنین زاویه اکستنشن زانو به طور معناداری در راه رفتن سریع بیشتر از راه رفتن با سرعت دلخواه بود .سرعت گامبرداری
در پایان ارادی و نیمهارادی راه رفتن مشابه بود .طول گام در راه رفتن طوالنیتر از طول گام در مرحله پایانی بود .تنها در پایان نیمهارادی
سریع طول گام با طول آن در حالت راه رفتن یکسان بود .نتایج نشان داد گشتاورهای مفصلی کافی تولیدشده در زمان کوتاه الزمه توقف
سریع و ایمن در پایان راه رفتن میباشد و زاویه فلکشن زانو و گشتاور اکستنسوری زانو با افزایش سرعت راه رفتن افزایش مییابد]05[.
استنسفیلد و همکاران نیز در پژوهشی به بررسی ویژگیهای فضایی زمانی و کینماتیک حرکت در شروع راه رفتن با سرعتهای مختلف
پرداخت .نتایج این پژوهش که بر روی افراد بزرگسال سالم انجام شده بود ،نشان داد استراتژیهای حرکتی متفاوتی در شروع راه رفتن با
سرعتهای کم و زیاد به کار گرفته شده است ]26[.به طور خالصه نتایج حاصل از پژوهشهای مورد برررسی نشان میدهد که
استراتژیهای حرکتی و الگوهای انقباض عضالنی متفاوتی در شروع و پایان راه رفتن با سرعتهای مختلف به کار گرفته میشود.
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شروع و پایان راه رفتن روی سطوح گوناگون
به طور طبیعی افراد در زندگی روزمره ناچار به راه رفتن بر سطوح گوناگون میباشند .بر اساس مطالعات انجامشده پارامترهای بیومکانیکی
راه رفتن بسته به نوع سطح ،نرمی ،سختی و ضریب اصطکاک آن تغییر میکند ]09[.بسیاری از فعالیتهای ورزشی محیط باز بر سطوح
شیبدار انجام میشود .سالنهای ورزشی و در برخی موارد مسیرهای مخصوص پیادهروی و ورزش در پارکها و اماکن عمومی نیز بسته به
هدف و نوع استفاده از آنها با کفپوش مناسب پوشش داده میشود .عالوه بر سختی و نرمی کفپوشها که یک عامل تعیینکننده در انتخاب
کفپوش است ،بازتاب نیروی عکسالعمل سطح و آسیبهای ناشی از آن میباشد ،همچنین ضریب اصطکاک سطح نیز باید مورد توجه قرار
گیرد ]06[.عوامل متعددی نظیر کثرت استفاده از سطح ،رطوبت یا آلودگی موجود در محیط ممکن است باعث تغییر در میزان اصطکاک سطح
شود .منانت و همکاران پایان راه رفتن بر سطوح مختلف را مورد مطالعه قرار دادند .در این پژوهش از آزمودنیها خواسته شد تا با سرعت
دلخواه بر سه سطح نرمال ،غیرنرمال و خیس راه بروند و پس از شنیدن فرمان توقف در حداقل زمان ممکن به راه رفتن پایان دهند .نتایج
نشان داد که مسافت و زمان توقف ،فاصله بین صدور فرمان توقف تا آخرین تماس پا با زمین ،بر سطح خیس نسبت به سطوح خشک
طوالنیتر بود و به طور کلی پایان راه رفتن بر سطح خیس به مراتب مشکلتر بود ]22[.از سویی دیگر ،یکی از محدودیتهای زندگی امروز
کوچکتر شدن فضاهای در دسترس اعم از محل سکونت و یا محیطهای تفریحی و ورزشی میباشد .این محدودیت موجب شده تا بسیاری
از افراد برای پیادهروی یا دویدن به استفاده از تردمیل روی آورند که میتوان به این وسیله گونهای از سطح راه رفتن را نسبت داد]01[.
رادمهر و همکاران در پژوهشی به مقایسه الگوی فعالیت عضالت منتخب تنه حین راه رفتن روی زمین و تردمیل پرداختهاند .در این مطالعه
 29مرد در رده سنی  02تا  02ساله به عنوان آزمودنی شرکت کردند که از زندگی کمتحرکی برخوردار بودند .آزمودنیها با سرعت ایدهآل
خود بر روی زمین و تردمیل راه رفتند .دادهها با استفاده از یک دستگاه الکترومیوگراف سطحی  2کاناله جمعآوری شد .نتایج نشان داد که
مدتزمان انقباض عضالت راست شکمی ،مایل خارجی شکم و عضالت اکستنسور ستون فقرات نظیر طویل پشتی و چندسر در هر چرخه
راه رفتن روی زمین و تردمیل تفاوتی نداشت ،ولی میانگین دامنه فعالیت عضالت راست شکمی ،طویل پشتی و چندسر هنگام راه رفتن
روی تردمیل بیشتر از هنگام راه رفتن روی زمین است ]02[.همچنین در برخی موارد تمرینات آمادهسازی یا بازتوانی بر سطوح شیبدار و
گاها روی تردمیل انجام میپذیرد ]09[.ویرا و همکاران نیز در پژوهشی به بررسی تغییرات مرکز فشار و مرکز جرم طی شروع راه رفتن روی
سطح شیبدار پرداختهاند .در این تحقیق که با استفاده از دو صفحه نیروسنج در راستای افقی و با شیب  %2نسبت به سطح افق انجام
گرفته است ،نتایج نشان داد که تغییرات مرکز فشار در راستای جانبی اندک بوده است ،ولی در راستای قدامی-خلفی و تغییرات مرکز فشار
قابل توجه بوده است ]02[.به طور خالصه نتایج حاصل از پژوهشهای مورد برررسی نشان میدهد که پارامترهای کینتیکی و کینماتیکی
شروع و پایان راه رفتن روی سطوحی با ویژگیهای مختلف متفاوت است؛ این نتیجه بیانگر اهمیت انتخاب سطوح مناسب جهت طراحی
تمرینات ورزشی و بازتوانی میباشد.
شروع و پایان راه رفتن در سنین مختلف
از تحقیقات قدیمی انجامشده پیرامون راه رفتن سالمندان میتوان به پژوهشی که توسط پتچی و همکاران انجام گرفته است ،اشاره کرد.
پتچی و همکاران در این پژوهش شروع راه رفتن در دو گروه سالمند سالم و سالمندانی که با گامهای کوتاهتر از معمول راه میروند را مورد
مطالعه و بررسی قرار دادند .نتایج بیانگر این بود که نیروی عمودی کمتر و اختالل در اندازه و جهت نیروهای قدامی-خلفی نشاندهنده
سختی در شروع راه رفتن است .همچنین جابهجایی عمودی بیشتر پا و تثبیت مشکلتر آهنگ حرکت در گروه بیمار همبسته با اختالالت
مشاهدهشده در نیروی عکسالعمل زمین بود که این اختالالت را به عدم هماهنگی و اختالل در همکاری همزمان عضالت اندام تحتانی
نسبت دادند ]0[.شالمن و همکاران نشان دادند که افراد مسنتر آهستهتر راه رفتند ،ولی سرعت هر گام بیشتر (کاهش زمان استنس) و طول
آن کوتاهتر بود ،همچنین  BOSدر این گروه کاهش یافت .در مجموع نتایج بیانگر افزایش احتمال سقوط در گروه سالمندان دارای گام
کوتاهتر میباشد ]25[.از آنجا که بردارهای مرکز فشار و مرکز جرم به عنوان دو پارامتر توصیفکننده اختالالت شروع راه رفتن همواره مورد
توجه محققین بوده است[ ،]02خانمحمدی و همکاران در پژوهشی به بررسی الگوی فعالیت عضالنی در شروع راه رفتن نیمهارادی در دو
گروه افراد سالم جوان و سالمند پرداختند  .نتایج نشان داد گروه جوان و سالمند الگوی فعالیت عضالنی متفاوتی را در فازهای مختلف در
شروع راه رفتن به کار گرفتند ]22[.همچنین خانمحمدی و همکاران در این پژوهش به بررسی اعتبار نمودار مرکز فشار در شروع راه رفتن
سالمندان پرداختهاند .در این تحقیق هدف تعیین تعداد آزمونهای مورد نیاز برای دسترسی به نمودار مرکز فشار معتبر میباشد .نتایج
نشانداد که حداکثر با انجام پنج آزمون نمودار مرکز فشار معتبر در راستای قدامی-خلفی و راستای جانبی حاصل میشود .از آنجا که اغلب
در پژوهش روی گروههایی نظیر سالمندان و بیماران همواره با محدودیتهایی مواجه هستیم ،تعمیم نتایج این پژوهش در بسیاری موارد
راهگشا خواهد بود ]22[.ایکوچی و همکاران نیز در پژوهشی به تجزیهوتحلیل تغییرات و نوسانات مرکز فشار در شروع راه رفتن در بین افراد
نرمال ،ناتوان و سالمند پرداختهاند .نتایج این بررسیها نشان داد تغییرات مرکز فشار در صفحه ساجیتال ،در افراد جوان سالم بیشتر از افراد
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سالمند و ناتوان است ،در حالی که تغییرات مرکز فشار در صفحه فرونتال ،در گروه سالمند و ناتوان بیشتر از گروه جوان و سالم است.
همچنین نتایج پژوهش نشان داد که تغییرات مرکز فشار مشاهدهشده در جهات دیگر نیز در سالمندان بیشتر است ]6[.با توجه به نتایج
حاصل از پژوهشهای ذکرشده و سایر پژوهشهای مطالعهشده در این زمینه میتوان گفت جابهجایی مرکز فشار در جهات مختلف در
شروع راه رفتن یکی از عوامل اختالل در بازیابی تعادل در انتقال از حالت ایستا به حالت پویا در شروع راه رفتن میباشد ]0[.همچنین لو و
همکاران در پژوهشی نشان دادند که در شروع راه رفتن به دلیل انتقال از حالت باثبات ایستاده به حالت حرکت رو به جلو بازیابی تعادل
شامل یک فرآیند پیچیده دارای چهار مولفه اصلی است که مرکز جرم را به سمت جلو و به سمت اندام حمایتی ابتدایی در فاز حمایت یک-
گانه پیش میبرد .این مولفهها شامل بارگذاری بر پای راهنمای گام اول ،برداشتن بار از پای حالت سکون ابتدایی و چرخش مرکز فشار به
سمت خلف و جانب (به سمت پای راهنما) میباشد .در این پژوهش که روی  251آزمودنی در سنین  02تا  19سال انجام شد ،احتمال بروز،
اندازه و زمان این مولفهها و چگونگی تغییر آنها در طول زندگی مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد که فرآیند بازیابی تعادل با گذر سن
تغییر نمیکند ]20[.از سویی دیگر ،نتایج پژوهش منانت پیرامون پایان سریع راه رفتن در گروههای سنی مختلف نشان داد که در
آزمودنیهای مسن تر زمان توقف ،فاصله زمانی بین صدور فرمان توقف تا آخرین تماس پا با سطح ،طوالنیتر و در عین حال مسافت طی-
شده در این مدت کوتاهتر بود ]22[.این تغییرات را نیز میتوان از راهکارهای بازیابی تعادل برشمرد .دلول در پژوهشی به تجزیهوتحلیل
دادههای فضایی زمانی گام ،تغییرات زاویهای مفاصل ،مسیر و سرعت حرکت  COP, COMدر شروع ارادی و نیمهارادی در افراد مبتال
به هانتینگتون پرداخته است .نتایج نشان داد بیماران در شروع ارادی با سختی بیشتری برای کنترل راستای قامت مواجه بودند]5[.
راجاچاندراکاپور در مطالعهای به بررسی تغییرات  COPدر راستای جانبی ،در افراد مبتال به اختالل حرکتی یکطرفه ناشی از سکته مغزی
خفیف پرداخت .نتایج نشان داد با افزایش سرعت راه رفتن توان بازیابی راستای قامت در شروع راه رفتن کاهش یافت ]20[.میتوان گفت این
نتیجه ناشی از وابستگی فرآیند کنترل راستای قامت و گامبرداری است که در تحقیقی که توسط میزوساوا و همکاران پیرامون فرآیند کنترل
حرکتی اولین گام و کنترل راستای قامت در شروع نیمهارادی راه رفتن بر روی افراد نرمال انجام گرفته است نیز مورد تایید قرار گرفته
است .نتایج پژوهش میزوساوا و همکاران نشان داد کنترل راستای قامت و گامبرداری یک فرآیند دوگانه است]20[.
شروع و پایان راه رفتن در افراد مبتال به اختالالت اسکلتی ،عضالنی و عصبی
روئیگ و همکاران در پژوهشی به بررسی تعادل و کینماتیک حرکت در پایان راه رفتن افراد نرمال و افراد مبتال به  MSپرداختند .نتایج
نشان داد در حالت ایجاد اختالل شناختی سرعت پایان راه رفتن در هر دو گروه کاهش یافت .گروه مبتال به  MSدر پایان راه رفتن از
سرعت و تعادل کمتری نسبت به گروه نرمال برخوردار بودند ]00[.بوکلی و همکاران در پژوهشی به بررسی سرعت گام و بیشینه نیروهای
محرکه و بازدارنده افراد یک روز و ده روز پس از ضربه مغزی پرداختند .نتایج نشان داد تغییرات کوتاهمدت و بلندمدت در کنترل حرکت در
پایان ارادی راه رفتن پس از بروز ضربه مغزی ایجاد شده است ]02[.پارکینسون از جمله بیماریهای عصبی است که حرکت و بهویژه راه
رفتن را تحت تأثیر قرار میدهد .آلفوت و همکاران طی پژوهشی نشان دادند که فاصله بین  COPو  COMکه به عنوان بازتابی از
کنترل حرکت شناخته شده است ،در بیماران مبتال به پارکینسون با توجه به شدت بیماری و سن آنها متفاوت است ]00[.آیزایس و همکاران
نیز نشان دادند که عالوه بر فاصله جهت بردار ارتباطدهنده  COPبه  COMنیز میتواند عامل تعیینکنندهای در کنترل حرکت باشد .در
واقع این بردار بیانگر جهت شتاب  COMمیباشد .همچنین بر اساس مدل پاندول معکوس بزرگی آن همبسته با بزرگی شتاب حرکت
میباشد .در این پژوهش تالش شده است تا بردار  COP-COMدر زمان کنده شدن پنجه پای پیشرو از زمین ،زمانی که وزن بدن بر
یک پا تحمیل میشود ،مورد تجزیهوتحلیل قرار بگیرد .نتایج بیانگر این بود که بردار  COP-COMدر فاز نوسان شروع راه رفتن یک
پارامتر مهم در تشخیص اختالل کنترل حرکت میباشد .این بردار در افراد سالم تقریبا ثابت است و در بیماران کامال همبسته با شدت
بیماری تغییر میکند .از سویی دیگر ،مفهوم بیومکانیکی این بردار کامال ساده و نشاندهنده جهت و بزرگی شتاب  COMدر شروع مرحله
نوسان میباشد ]9[.کامرون و همکاران در پژوهشی به بررسی پایان ارادی راه رفتن در بیماران مبتال به پارکینسون پرداختند .در این پژوهش
 20آزمودنی مبتال به پارکینسون و  20آزمودنی سالم (گروه کنترل) در  0کوشش راه رفتن شرکت کردند که شامل راه رفتن نرمال ،راه رفتن
به همراه یک فعالیت حرکتی دیگر ،پایان ارادی راه رفتن و پایان ارادی راه رفتن به همراه انجام یک فعالیت حرکتی دیگر بود .نتایج نشان
داد که آزمودنیهای مبتال به پارکینسون دارای طول گام کوتاهتر و سرعت کمتر بودند ،اما تعداد گامها در واحد زمان برابر بود .هر دو گروه
هنگام انجام یک فعالیت حرکتی همراه ،سرعت و طول گام را کاهش دادند .هنگام توقف ارادی آزمودنیهای مبتال به پارکینسون از تعداد
گام و زمان بیشتری استفاده کردند ،ولی هر دو گروه پس از طی مسافت یکسان متوقف شدند و وجود یک فعالیت حرکتی همراه زمان
توقف را در هر دو گروه افزایش داد ]02[.بیماری دیگری که به عنوان یکی از عوامل اختالل حرکتی و بهویژه اختالل در شروع راه رفتن افراد
شناخته شده است ،هانتینگتون میباشد؛ از این رو ،دلول و همکاران به مطالعه شروع ارادی و نیمهارادی راه رفتن در بیماران مبتال به
هانتینگتون پرداختند .در این پژوهش پارامترهای مربوط به دو گام اول برداشتهشده توسط دو گروه بیمار و کنترل توسط سیستم آنالیز
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حرکت و فورسپلیت ثبت شد .ارزیابی پارامترهای زاویهای مانند دامنه حرکتی مفاصل ،پارامترهای کینتیکی مانند مسیر حرکت  COPو یا
سرعت و مسیر حرکت  COMو پارامترهای کینماتیکی و فضایی و زمانی مانند سرعت ،طول و مدت زمان دو گام اول نشان داد که
بیماران در شروع ارادی نسبت به شروع نیمهارادی با سختی بیشتری مواجه بودند ]5[.همچنین نتایج مطالعه دلول و همکاران بیانگر اختالل
بیشتر بازیابی راستایی اولیه قامت در شروع ارادی و نیمهارادی راه رفتن در بیمار مبتال به هانتینگتون نسبت به گروه سالم میباشد .همچنین
کاهش سرعت و دامنه حرکتی نیز در شروع راه رفتن گروه بیمار مشاهده شد ]5[.خرمیمهر و همکاران در پژوهشی یک زن  05ساله مبتال
به هانتیگتون را به مدت  5سال مورد مطالعه قرار دادند .بررسی زمان و شتاب حرکت در شروع راه رفتن این فرد در طی  5سال نشان داد
زمان شروع راه رفتن با پیشرفت بیماری افزایش یافت ،همچنین هایپوکینزیا در شروع راه رفتن رابطه مستقیم با پیشرفت بیماری داشت.
نتایج این پژوهش نشان داد که زمان شروع راه رفتن در بیماران مبتال به هانتینگتون با افزایش شدت بیماری افزایش مییابد ]1[.به طور
خالصه میتوان گفت سالمندان و افراد مبتال به اختالالت اسکلتی-عضالنی تغییرات و جابهجاییهای بیشتر نیروی عکسالعمل زمین را در
حین شروع و پایان راه رفتن تجربه میکنند؛ از این رو ،دارای طول گام کوتاهتر و زمان بازیابی تعادل طوالنیتری هستند .آزمودنیهای
مبتال به پارکینسون دارای طول گام کوتاهتر و سرعت کمتر هستند ،اما تعداد گامها در واحد زمان برابر است .هنگام توقف ارادی
آزمودنیهای مبتال به پارکینسون از تعداد گام و زمان بیشتری بهره میبرند ]00[.افراد مبتال به پارکینسون برای پایان نیمهارادی راه رفتن از
استراتژی متفاوتی نسبت به پایان ارادی بهره میبردند و نسبت به افراد نرمال در پایان راه رفتن یک گام بیشتر برمیداشتند .همچنین
اگرچه الگوی فعالیت عضالنی افراد مبتال به پارکینسون در پایان راه رفتن مشابه افراد عادی است ،اما شدت انقباض عضالنی در این افراد
در پایان نیمهارادی کمتر است ]05[.به طور خالصه بازیابی تعادل در شروع و پایان راه رفتن در بیماران مبتال به اختالالت اسکلتی-عضالنی
نسبت به افراد سالم با اختالالت بیشتری همراه میباشد؛ از این رو ،استفاده از مکانیسمهای جبرانی مثل کاهش طول و سرعت گام در این
گروه مشاهده میشود .ایکوچی و همکاران در پژوهشی به بررسی تغییرات معکوس  COPدر شروع راه رفتن در بین افراد جوان و سالمند
سالم و افرادی با سابقه جراحی در ناحیه لگن پرداختهاند .نتایج نشان داد تغییرات  COPدر راستای ساجیتال در گروه مسن بیشتر از گروه
جوان بود ،ولی این تغییرات در راستای فرونتال در گروه جوان بیشتر از گروه مسن بود .همچنین تغییرات  COPدر صفحه ساجیتال در
گروه دارای سابقه جراحی در ناحیه لگن بیش از گروه نرمال بود ]6[.ایزایاس و همکاران نیز در پژوهشی به بررسی بردار  COP-COMدر
افراد نرمال و افراد مبتال به فلج پیشرونده پرداختند .نتایج نشان داد که میتوان از بردار  COP-COMبه عنوان شاخص کنترل حرکت
استفاده نمود که در افراد نرمال از پایداری بیشتری نسبت به افراد مبتال به فلج پیشرونده برخوردار است ]9[.از سویی دیگر ،در پژوهشی که
توسط ویکستروم و همکاران پیرامون استراتژی پایان ارادی و نیمهارادی راه رفتن روی افراد نرمال و افراد مبتال به بیثباتی مچ پا انجام
شد ،استراتژی پایان راه رفتن در دو گروه نرمال و مبتال به بیثباتی مچ پا مشابه بود که نشاندهنده عدم تاثیر بیثباتی مچ پا بر استراتژی
حرکت است ]29[.ونتینک و همکاران در پژوهشی بر روی افراد دارای نقص عضو در اندام حرکتی به تجزیهوتحلیل فعالیت عضالنی و
دادههای کینماتیکی گام در شروع راه رفتن پرداختهاند .نتایج این پژوهش نشان داد که زمان برخورد پاشنه و کنده شدن پاشنه اندام پیشرو
قابل تعیین با استفاده از سیستم الکترومایوگرافی 0میباشد و این متغیرها با فاصله زمانی  202تا  062میلیثانیه در اندام آمپوته روی
میدهد .این فاصله زمانی برای کنترل پروتز در شروع راه رفتن ضروری است ]2[.پرینسن در پژوهش دیگری بر روی افراد نرمال و افراد
دارای قطع عضو در اندام حرکتی به تجزیهوتحلیل طول گام و زاویه بین  COPو  XCOMدر سطح فرونتال در شروع راه رفتن با
سرعت دلخواه و سرعت بیشینه پرداخته است .نتایج نشان داد در سرعت دلخواه این زاویه در گروه نرمال بیش از گروه دارای قطع عضو
بود ،همچنین در گروه نرمال زاویه بین  COPو  XCOMدر سطح فرونتال در سرعت نرمال بیش از سرعت بیشینه بود]22[.
نتیجهگیری
به طور خالصه میتوان گفت سالمندان و افراد مبتال به اختالالت اسکلتی-عضالنی ،تغییرات و جابهجاییهای بیشتر نیروی عکسالعمل
زمین را در حین شروع و پایان راه رفتن تجربه میکنند؛ از این رو ،دارای طول گام کوتاهتر و زمان بازیابی تعادل طوالنیتری هستند .افراد
مبتال به اختالالت یا بیماریهای اسکلتی-عضالنی در شروع ارادی راه رفتن با سختی بیشتری برای کنترل راستای قامت مواجه هستند .به
طور خالصه بازیابی تعادل در شروع و پایان راه رفتن در این گروه نسبت به افراد سالم با اختالالت بیشتری همراه میباشد؛ بنابراین،
استفاده از مکانیسمهای جبرانی مثل کاهش طول و سرعت گام در این گروه مشاهده میشود .اگرچه استراتژیهای حرکتی متفاوتی در
شروع راه رفتن با سرعتهای کم و زیاد به کار گرفته میشود و همواره گروه جوان و سالمند الگوی فعالیت عضالنی متفاوتی را در فازهای
مختلف در شروع راه رفتن به کار میگیرند ،به نظر میرسد ورزشکاران و افراد فعال به دلیل برخورداری از قدرت عضالنی بهتر و زمان
عکسالعمل کوتاهتر از مکانیسمهای جبران برای پیشگری از سقوط و بروز آسیب بهره میبرند .با توجه به کلیه مطالعات انجامشده میتوان
گفت شروع و پایان راه رفتن دارای ویژگیهای کینماتیکی و کینتیکی متفاوتی در شرایط ارادی ،نیمهارادی و غیرارادی ،هنگام حرکت بر
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